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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ιερά Οδός 75
ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 11855, Αθήνα
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ 
ΣΠΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016, ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» 

Αναθέτουσα Αρχή: To  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 
ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 12.116,08€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Αδαμαντία Αριστοπούλου, 2105294870, e mail : mando@aua.gr,  Ταχ. 
Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τ.Κ. 11855  

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό: 163206, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(www.aua.gr ) στην διαδρομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / Προκηρύξεις Διαγωνισμών.

Αριθμός πρωτ. οικείας Διακήρυξης: 504/10.06.2022

Τίτλος προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Σύντομη περιγραφή: Η προμήθεια αφορά εργαστηριακούς πάγκους για τις ερευνητικές υποδομές Living 
Labs στους τομείς Ευφυούς Γεωργίας, Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, Κυκλικής Βιο-οικονομίας, Γαλάζιας 
Βιοτεχνολογίας (υδατοκαλλιέργειες και αλιεία), Οινολογίας Ακριβείας, Ασφάλειας και Ποιότητας 
Τροφίμων, Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών και Living Lab Αυθεντικότητας και Περιβαλλοντικής 
Πιστοποίησης Τροφίμων στο κτήριο των Σπάτων Αττικής.
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Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

Δεν προβλέπεται Προκαταβολή

Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η/07/2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η/07/2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης

Διαδικασία ανάθεσης: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 2.2.3 της οικείας 
Διακήρυξης

Κριτήρια επιλογής: σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4, και 2.2.6 της οικείας Διακήρυξης 

Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1. της οικείας διακήρυξης 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: ημερομηνία 1η / 07/ 2022 και ώρα 14:00 

Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός: 163206), 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της οικείας διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος προσφορών: : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδικό έργου 2021ΝΑ34600369 5149474 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ, ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΠΑ 
(2019ΣΕ04600055)».

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προδικαστικές προσφυγές: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της οικείας Διακήρυξης.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 14/06/2022

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 14/06/2022

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 14/06/2022

Ο   ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                                                      

 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 

        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ        
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